
هه : القارئ لل ذذ ي (( ال لل لل ا لز نن لب لأ لتبا ذك نل قق ا لح نل لن ذببا لزا ذمزي نل لوا
لمبا لك لو ذركي ند لل هكي لع لة لل لع لسبا بب ال ذركي ].17)[الشورى:) لق

هه:  تعالى الله : قال الشيخ لل ذذ ي (( ال للل لل ا لز نن لب لأ لتلبا ذك نل ا
قق لح نل لن ذببا لزا ذمزي نل ) ) لوا

)) متعلللق (( بللبالحق )) القللرآن " (( الكتباب:  قال
نظيير فيييه القرآن أي : الكتاب المؤلف قول  أول" بأنزل

: تعييالى قييوله بييدليل القييرآن ميين أعييم الكتيياب أن وهييو
ند لقلل لل لنبا ((  نل لسلل نر أ

لنبا ل لل هسلل ذت هر لنللبا قزي لب نل لنللبا ذببا نل لز نن لأ هم لو ههلل لع لم
لب لتبا ذك نل تييرى ] فييأنت25)[الحديييد:) والمزيزان ببالحق ا

معنييا, والمؤلييف الييتي الية هذه تطابق سقناها التي الية
المييراد أن الصييواب نظيير, بيل وفيه بالقرآن الكتاب خص

: وقييوله للجنييس هنييا اللييه, فييأل أنزله كتاب كل بالكتاب
 وعلى" بأنزل " متعلق:  المؤلف   يقول)) (( ببالحق

حييق اللييه عند من الكتب هذه نزول أن المعنى يكون هذا
بالحق نازلة فهي المؤلف قال مما أعم : الية نقول ولكنا
بالحق متصفة أيضا وهي الله عند من حقا نزلت أنها يعني

ظيياهر, المعنيييين بيين بيالحق, والفييرق جاءت أنها بمعنى
عنييد ميين حييق الكتب هذه أن تتضمن فسرنا ما على لنها
البيياء حييق, فتكييون فهييو الكتب هذه به جاءت ما وأن الله
تكييون قلنا ما للتعدية, وعلى تكون المؤلف كل م على هنا

الملبسة.  أو والمصاحبة للتعدية
 وعبر" " العدلالمؤلف:   قال)) والمزيزان (( ببالحق

كيللدركيك (( ومبا العدل به يعرف لنه بالميزان العدل عن
قركيللب السباعة (( لعل المخاطب أيها يعلمك ما  أي))
" إتزيبانهللبا " أ يالمؤلييف:  قريييب, وعييبر إتيانهييا  أي))

إخييواني يييا مذكر قريب  لن)) (( قركيب:  قوله ليطابق



يييدريك : وما يقول أن ذلك مقتضى وكان مؤنث والساعة
أن المؤلييف قال: قريب, احتيياج قريبة, لكنه الساعة لعل

ويكييون مييذكرا يكييون حييتى : إتيانهييا قييوله إلى هذا يؤول
المضيياف, ألجييأ تقييدير علييى فالييية له, إذا مطابق قريب

بعييض وقييال مييؤنث والسيياعة مذكر الخبر أن تقديره إلى
والمييؤنث المييذكر فيهييا يسييتوي صفة قريب : إن العلماء
منهييا القييرآن فييي نظييائر له هذا : إن وقال وجريح كقتيل
تكللون السللباعة لعللل كيللدركيك (( ومللبا:  تعييالى قييوله

قركيللب الللله رحمت (( إن:  تعييالى ) وقييوله) قركيب
فييي تييذكيرها اطييرد : فلمييا ) قييال) المحسللنزين مللن

اللفييظ هييذا يعنييي قريب : أن يقال أن وجب عدة مواضع
إلى نحتاج ل هذا على والمؤنث, وبناء المذكر فيه يستوي

)) (( قركيللبالتقدير.  عد م الكل م في الصل تقدير, لن
فهييي الزميين طييال مهمييا السيياعة وجييل عييز الله وصدق

الساعة حيث من ول العمومية الساعة حيث من قريبة, ل
إنسييان كييل سيياعة الخصوصييية الخصوصييية, السيياعة

قريبية, ليو ؟ بعييدة أو قريبية منا واحد كل بحسبه, ساعة
شيييء ل كييأن سيينيك من مضى ما السنين, لن آلف نبلغ
كييأنه ولدتك يكن, ويو م لم كأنه القريب أمس مضى الن

بنفسييه, إنسييان كييل باعتبييار قريييب السيياعة أمييس, إذا
عييز اللييه قييال كما أيضا قريبة هي الكبرى الساعة وكذلك

أو عشللزية إل كيلبثوا لم كيرونهبا كيوم (( كأنهم:  وجل
)) قركيللب السللباعة لعللل كيللدركيك (( ومللبا) ) ضحباهبا
وكللل قركيللب آت " كلللالنيياس:  عبييارات ميين ولييذلك
للفعللل معلللق " ولعل:  المؤلييف  قييال" بعزيد مباض



 كل م" مفعللولزين مسللد سللد بعللده ومللبا العمل عن
 ؟ هذا عربي أو أعجمي
:  مفاعيل ةثلةثة  تنصب)) كيدركيك (( ومبا

)) . كيدركيك (( ومبا:  قوله وهو موجود الول المفعول
العمييل عيين علييق لكنييه تنصييبه والثييالث الثيياني المفعول
عيين القلييوب أفعال لتعليق موجبة لعل بلعل, لن بالتيان

معلييق لعييل فهمييت المفعييولين, الن مسد العمل, فتسد
قركيللب السللباعة (( لعللل ؟ لعل العمل, أين عن للفعل

لعييل بعييد ما أي بعده يدريك, وما ؟ المعلق الفعل  أين))
(( السباعة ؟ لعييل بعييد الييذي المفعولين, أين مسد سد

أبطلييت العمل, أي عن علقتها لعل هنا  فيكون)) قركيب
ابيين ذكرهييا كييثيرة المحييل, والمعلقييات دون لفظا عملها
. إليها فليرجع اللفية في الله رحمه مالك

الييتي الرؤيا وتعبير تفسير في كتب إلى رجع : منالسائل
؟ الباب هذا من لها معبرا يعد هل رآها

الرجوع العظيم الغلط من هذا ل ؟ عابرا يعد : هل الشيخ
تختلييف الرؤيييا غلييط, لن الرؤيييا تعييبر الييتي الكتييب إلييى

إلخ, من فيه رئيت الذي المرئي واختلف الرائي باختلف
سيحج بأنه الذان له فنفسر يؤذن أنه يرى من مثل الناس
من الناس ) ومن) ببالحج النباس في (( وأذن:  لقوله
مللؤذن (( فأذن:  سييارق إنييه ونقييول الرؤيييا هييذه يرى

ل الحييال, إذا حسييب ) علييى) لسللبارقون إنكم بزينكم
قضييية كييل في ننظر حتى التعبير كتب إلى نرجع أن يجوز

العلم, قييد سببه ليس الواقع في الرؤيا عبر إن بعينها, ةثم
وقييد الرؤيييا يعييبر يعرف ول الناس أعلم من إنسان يكون
نعتمد ل عبر, إذا كما وتقع ويعبرها الناس عوا م من يكون



لييم أنييا عاميية قواعييد فيهييا كييان إن لكن الكتب هذه على
بهييا يسييتعين عاميية قواعييد فيها كان قبل, إن من أراجعها
. إليه يرجع أن يمكن فهذا النسان
معييبر, إلى رجع كأنه كتاب إلى رجع إذا هل : شيخالسائل

؟ المعبر يقع يعني
يصح. : ل, ما الشيخ

...: السائل
هييذا, يعنييي الرسييول لهييم يقييول قريش : ل, حتى الشيخ
ميين ببييدع لسييت الكل م: أني هذا لقريش يقول أنه معناه

. عليهم ةثائر ول الرسل على قائم ول الرسل
؟ معبر نقول ول عابر نقول : لماذا السائل
ععبرون للرؤيا كنتم : (( إن الشيخ ععبرون )) أو تت ؟.  تت

؟ : داحضة السائل
.   أعلم البطلن, والله أشد باطلة : يعني الشيخ
أن لنييا سييبق الرجيييم الشيييطان ميين بييالله : أعوذ الشيخ
المؤلييف، ذكييره ممييا أكييثر يشمل الله في يحاجون الذين

مما أشمل أنه  وذكرنا" الله دكين " في:  يقول المؤلف
ودينه, يعنييي وأفعاله وصفاته وأسمائه الله ذات قال, في

طيب. قييوله فقط بالدين ليس المؤلف قال مما أعلم أنه
مبتييدأ, داحضيية حجيية ؟  إعرابها)) داحضة (( حجتهم: 

؟ خبر, والجملة
: خبر.الطالب
فيك.  الله الول, بارك : للمبتدأالشيخ
... ؟ القيييد هذا فائدة  ما)) ربهم (( عند:  : قولهالشيخ
فقد الدنيا في أما حال كل على داحضة الله عند أنها يعني



فل الحجيية فييي ضعيفا يكون الدين أهل من المحاج يكون
المبطل.  هذا حجة يدحض
 ميين... ؟  مميين)) غضللب (( وعلزيهم:  : قييولهالشيخ

أوليائه.  ومن الله
(( صللراط:  الفاتحة في وجل عز الله قال : لماذاالشيخ
) ولييم) علزيهم المغضوب غزير علزيهم أنعمت الذكين

اللييه ميين  والنعميية... ؟ عليهييم غضييبت الييذين : غير يقل
ولييم المغضوب غير عليهم المنعم : صراط يقل لم خاصة

النعميية غضبت, لن الذين غير عليهم أنعمت : الذين يقل
بكللم (( ومبا:  وجييل عييز قال كما وحده الله من ؟ ممن
وميين اللييه ميين يكييون ) الغضييب) الله فمن نعمة من

وأوليائه.  عباده
... ؟ وجل عز لله الغضب إةثبات الكريمة الية : فيالشيخ
فكيييف الله من يقل ولم غضب قائل: عليهم قال لو يعني
... ؟ يغضيب الليه أن عليى دلييل هيذا : إن تقول أن يصح

هؤلء.  على الله غضب على أخرى آيات وةثانيا: دلت
المييراد  مييا)) بللبالحق الكتللباب (( أنزل: قييوله: الشيخ

 ؟ واحد كتاب بالكتاب
الماضية. والكتب : القرآنالطالب
 ؟ الجنس أو الواحد بالكتاب المراد إذا : يعنيالشيخ

: الجنس.الطالب
 ؟ هذا على دليلك هو ما : الجنس, طيبالشيخ

أنللزل الللذ ي (( اللهوتعييالى:  سييبحانه : قييولهالطالب
كتابا. أنزل يقل  لم)) ببالحق الكتباب



على الدليل هو ما للجنس, لكن هذه ال أن : فهمناالشيخ
رسلنبا أنزلنبا (( لقد:  تعالى قوله لذلك يدل نعم ؟ هذا

). ) والمزيزان ببالحق الكتباب معهم وأنزلنبا ببالبزيبات
علييى معنيييين النييص احتمييل إذا جييدا مفيييدة قاعييدة هذه

جميعييا عليهمييا يحمييل أن وجييب بينهمييا منافاة ول السواء
الرسول وكذلك كلمه يحتمله ماذا يعلم وجل عز الله لن

العليم, لطيالب نافعة قاعدة وسلم, وهذه عليه الله صلى
كييان إذا آخر, وأمييا دليل من المرجح فيطلب تنافيا إذا أما

أن أقسيا م ةثلةثية الخير, فهنيا وتيرك به أخذ أرجح أحدهما
مرجييح الخيير, أل ويييترك بييه فيؤخييذ أرجييح أحدهما يكون

دليييل ميين الترجيييح يطلييب أحييدهما إل يتحمييل ل واللفظ
لن عليهمييا فيحمل جميعا يحتملهما اللفظ يكون آخر, أن

وأشمل.   أوسع ذلك
أنزل الذ ي (( الله:  تعالى الله قال فوائد الية هذه في

) ) والمزيزان ببالحق الكتباب
: تعييالى لقوله وجل عز الله الكريمة: علو الية فوائد من

)). الكتباب أنزل الذ ي (( الله
القييرآن اللييه, لن كل م القييرآن : أن الية هذه فوائد ومن
ميين وصييفة لييه كلما صار أحد إلى إنزاله أضيف وإذا كل م

. صفاته
اللييه أنزلهييا الييتي الكتييب : أن الكريميية الييية فوائييد ومن
هييو الخبييار فييي باطييل, الباطييل فيهييا فليييس بحييق نازلة

والفساد, والجور الظلم هو الحكا م في الكذب, والباطل
ول ظلييم فيييه وليييس كييذب فيه ليس وجل عز الله فكل م
. فساد ول جور



((:  لقوله حقا الله عند من نازلة : أنها أيضا فوائدها ومن
. وجهين معناها في ذكرنا أنا تذكرون  وأظنكم)) ببالحق

: لقييوله القيياس الكريمية: إةثبييات الييية هييذه فوائيد ومن
ويقارن الشياء به توزن ما الميزان  لن)) (( والمزيزان

السييماوية, وهييذه الشييرائع في القياس إةثبات بينها, ففيه
العلميياء بعييض أنكرهييا القييياس مسييألة أعنييي المسييألة
هييو وعنهييم, وإنكييارهم عنييا اللييه عفييا الظاهرييية ولسيما

ذكيير والسيينة, فهنييا الكتيياب في جاء القياس المنكر, لن
إل يكييون ل الشييياء, وهييذا بييه توزن ما والميزان الميزان

فييإنه القييرآن فييي الله ضربه مثل كل أن بالقياس, واعلم
عليى الحيال هيذه قيياس به المقصود للقياس, لن مثبت
أنزلنللباه كمللباء الدنزيبا الحزيباة مثل (( إنمباالحال:  هذه
آخييره, ) إلييى) الرض نببات به فباختلط السمباء من

المماةثليية, يقتضييي بييه, والتشييبيه ومشبه مشبه هنا عندنا
القياس, وهذه هو تماما وهذا به بالمشبه المشبه وإلحاق

إةثبييات يتضييمن فييإنه القييرآن فييي مثييل كييل قاعييدة خذها
خلق الذ ي (( أولزيستعالى:  الله وقال القياس, طيب

)) مثلهم كيخلق أن على بقبادر والرض السمباوات
اللييه أولوييية, ورسييول ؟ مماةثليية أو أولوية قياس فيه هذا

منهييا أحاديث عدة في القياس ذكر وسلم عليه الله صلى
أن الييدين, ومنهييا بقضيياء الميييت عن الحج قضاء شبه أنه

ولييدت امرأتييي : إن اللييه رسييول يييا وقييال إليييه جاء رجل
صيلى النيبي ليه فقال ي أبيضان والمرأة وهو ي أسود غلما
قللبال: قبال: نعم إبل من لك ( هل:  وسلم عليه الله

قلبال: أورق من فزيهبا قبال: هل قبال: حمر ألوانهبا
لعللله الللله رسول قبال: كيبا ذلك لهبا قبال: أنى نعم



هذا قبال: فبابنك أو ل هذا قبال: فولدك عرق نزعه
يمكيين منه, ول لبد القياس  فإةثبات) عرق نزعه لعله ل

لييم الحييوادث أكييثر بالقييياس, لن إل الشييريعة تتوسع أن
وأصييول قواعييد وجييدت النصييوص, لكيين فييي بعينه يوجد
. حكمها في الحوادث هذه إليه ترجع
الساعة قرب إلى : الشارة الكريمة الية هذه فوائد ومن

) وسييبق) قركيب السباعة لعل كيدركيك (( ومبا:  لقوله
الكبرى العظمى الساعة بالساعة المراد هل التفسير في
: إن وقلنييا ؟ إنسييان كييل مييوت وهي الصغرى الساعة أو

. كليهما, طيب المعنيان المراد
عليييه اللييه صلى النبي : أن الكريمة الية هذه فوائد ومن

كيللدركيك (( ومبا:  لقوله الساعة تقو م متى يعلم ل وسلم
السييل م عليه جبريل فإن ةثابت حق يعلمك, وهذا ما  أي))

عللن ( أخللبرني:  قال وسلم عليه الله صلى النبي سأل
مللن بللأعلم عنهللبا المسللئول مللبا : فقللبال السباعة
أجهلهييا, ولهييذا فأنييا تجهلها أنت أنك كما  يعني) الطبالب

تعييالى الله لقول مكذب كافر فإنه الساعة علم ادعى من
) .) هو إل لوقتهبا كيجلزيهبا (( ل: 

وجييل عييز اللييه علو : إةثبات الكريمة الية هذه فوائد ومن
كلميه هنيا بالكتياب  والمراد)) الكتباب (( أنزل:  لقوله

الييية ميين الدللة وجه رسله, ما إلى أوحاه الذي وجل عز
السفل.   إلى العلى من يكون النزول أن الدالة وجه ؟

والجميياع والسنة بالقرآن ةثابت وتعالى سبحانه الله وعلو
علييو لةثبييات حاصلة الممكنة الدلة والفطرة, كل والعقل

؟ وصييفي علييو أو ذاتييي علييو العلييو وجييل, وهييل عييز الله
الثيياني ؟ وصييفة ذات علييو أو صييفة علييو علييوه أن بمعنى



العلللى ربللك اسم (( سبح:  تعالى لقوله وصفة ذات
الوصييف  يعنييي)) المثللل (( ولللله:  تعييالى ) وقييوله)

وعلييو ذات علييو وجييل عييز اللييه فعلييو  إذا)) (( العلى
صفة. 

كييل أنكييره السييل م إلييى ينتسب أحدا أعلم ل الصفة علو
يؤمنييون كلهييم وسنية مبتدعة من السل م إلى المنتسبين

هنييا ؟ الصييفة علييو هييو ما صفة, لكن علو تعالى الله بعلو
تعطيييل صييفته علييو : ميين يقييول بعضيهم الفهييا م تختلف

آخر. بحث صفاته, هذه
والبييدعيين, السيينيين بييين المعييترك محل هذا الذات علو

نبسييط أن بييأس أقسييا م: ول ةثلةثيية إلى فيه الناس انقسم
: إن وقييالوا نفييوه أةثبتييوه, وقسييم عقيدة, قسم هذه لن
: وقالوا نفوه تحت, وقسم ول فوق إنه يقال ل تعالى الله
الرض وفي السماء في مكان كل في وتعالى سبحانه إنه
ي بالله وأعوذ ي المراحيض في المساجد في السواق في
:  ةثلةثة القوال شيء, إذا كل في

كييل فييوق بييذاته أنييه بييذاته تعييالى الله : علو الول القول
الكتيياب عليييه دل لكييم: هييذا أخييي, قلييت يييا شيء, انتبه

نييوع كييل ميين والفطييرة, نأخييذ والعقييل والجماع والسنة
(( وهللو كتييابه فييي الله يقول ما أكثر بدليل, القرآن: ما

المشييبهة والصييفة مشييبهة صييفة هنييا  والعلييي)) العلي
: وجييل عييز موصييوفها, ويقييول تفييارق ل ةثبوتييية صييفة

تفضيييل اسييم ) العلييى) العلللى ربللك اسم (( سبح
العلييى العمييو م, يعنييي علييى ليييدل عليييه المفضل حذف
يحصييى ل مييا القييرآن وفييي بهييذا شيء, نكتفييي كل على
متنوعة.  وجوه على



سييجد إذا وسييلم عليييه اللييه صييلى النييبي كييان السنة في
السيينة دلييت  وقييد) العلللى ربللي ( سبحبان:  يقييول

وجل, فقول عز الله علو على والقرارية والفعلية القولية
ربللك اسللم ( سللبحوالسييل م:  الصييلة عليييه الرسييول
وسييلم عليييه الله صلى قولية, وقوله سنة  هذا) العلى
: ( قبال السمباء : في )  قبالت الله ( أكين:  للجارية
إلييى يييديه ورفييع إقرارييية؛  هذه) مؤمنة فإنهبا أعتقهبا
فعلية.  رب, سنة الله: يا يدعوا وهو الدعاء عند السماء

للنييبي حصييل اجتميياع أكييبر فييي الفعلية السنة جرت وقد
عرفيية يييو م فييي وذلييك أصحابه مع وسلم عليه الله صلى
قللبال: ) قللبالوا: نعللم بلغللت هللل ( أل:  قييال حييين

هييذا الله, اشييهد علو إلى إشارة  اللهم) اشهد ( اللهم
على وجل عز الله مرات, يشهد ةثلث للخلق, قالها سفل
نشييهد وللييه نعييم ؟ أنتم تشهدون بلغ, وهل أنه أمته إقرار

عنيياء أكييبر ذلييك أجل من عانى المبين, وأنه البل غ بلغ أنه
السيينة فعلييية. إذا سيينة هييذه عليييه وسييلمه الله صلوات
الله.  علو على دلت كلها أنواعها بجميع

بعيدهم مين المسييلمين وأئميية الصييحابة الجماع: إجمياع
أبي عن واحد قول لي : أةثبت قائل قال فإن الله علو على
عييال اللييه إن قييالوا أنهييم علييى وعلي وعثمان وعمر بكر

ميين ويعرفييون القييرآن يقييرؤون هييؤلء بييذاته, أقييول: إن
علييى يييدل واحييد حييرف عنهييم يييرد ولييم عرفوا ما السنة
كييان دليل, لييو بيذلك القييرآن, وكفييى فييي جياء مييا نقيض
وهييم القييرآن فييي مييا خلف عنهييم لييورد معارضة عندهم

ويعرفييون المعنييى يعرفييون عييرب القييرآ, وهييم يقييرؤون
يكون ما أحسن من وهذا ؟ هذا على توافقوني المراد, أل



لك وقال إنسان أتاك إذا الصحابة, يعني إجماع تقرير في
أنهييم الصييحابة عيين واحييدا قييول لييي أةثبت أخي يا : طيب

لييك, قييرؤوا أةثبييت يحتيياج أقييول: مييا بذاته الله بعلو آمنوا
حييرف عنهييم يرد ولم علموا ما السنة من وعلموا القرآن

إنييه أبدا, ول السماء في ليس لله ا : إن فيه يقولون واحد
كييل إخيوان ييا إجمياع, وهكييذا مكان, وهييذا كل في بذاته

دليييل فهييو يناقضييها ما الصحابة عن يرد لم التي الصفات
إجماعهم.  على

يييدل نعييم ؟ اللييه علييو علييى يدل هل العقل: العقل طيب
أكمييل العلييو هل إنسان أي سألت لو الله, لنك علو على

أمييور فييي حييتى شك ل أكمل : العلو لك لقال السفول أو
اللبيياس, كييل هييذا ميين أعلييى اللبيياس : هييذا يقيول الدنيا

الييرب فهييل كييذلك كييان كمال, وإذا صفة العلو أن يعرف
عقل بالكمييال موصييوف ؟ ل أو عقل بالكمييال موصييوف

(( كيللبا:  عقلييي بدليل عليه محتجا لبيه إبراهيم قال ولهذا
عنللك كيغنللي ول كيبصر ول كيسمع ل مبا تعبد لم أبت

ا ) هذا) شزيئبا نحين عقليي, أيضيا اسيتدلل يعبيد, هيذا م
باتفيياق كميال, والسييفول صفة العقلء باتفاق العلو نقول

عقل.  الذاتي العلو لله ةثبت نقص, فحينئذ صفة العقلء
تيدور عجييوزا اسييأل ؟ تسيأل ل بيالفطرة, الفطييرة بقينييا

مييا وهييي ؟ اللييه وييين اسييألها الطحييين تطحيين بييالرحى
غيييره, ول الطحاوييية ول الواسييطية العقيييدة ل درسييت

تقييول: فييي حال كل على ؟ تقول وش ؟ ربك وين اسألها
عليييه مفطييور أميير هييذا لحظيية, لن تتوقييف ول السييماء

ي وعنه عنا الله عفا الجويني المعالي أبا إن الخلق, ويقال
أن ومعروف الستواء عن يتكلم كان ي الحرمين إما م وهو



ي وعنييه عنييا الله عفا ي الشاعرة أئمة من وهم الشاعرة
: يقوليون العييرش عليى اللييه استواء ينكرون أنهم معلو م
علييو فيييه مييا عليييه اسييتولى يعنييي العييرش علييى استوى

بعييوا م, جمعنييي مجلييس عيين أنييا عليه, وأحدةثهم استولى
المجليس نفس في الطلبة أحد قهوة, تكلم عادي مجلس

: يقولييون التحريييف أهييل يعنييي التأويييل أهييل : إن قييال
والرض السللمباوات خلللق الللذ ي الللله ربكم (( إن

: ) يقولييون) العرش على استوى ثم أكيبام ستة في
ي العييامي فقال عليه استولى ةثم العرش على استوى ةثم

بلييد ميين يسييافر الجمييال علييى يحمل جمال عامي عامي
العاميية فييي عنيدنا معروفية بيدعوة علييه دعيا ي آخر إلى

هييذا قبل لمن العرش ي عاقبه يعني ي الله : غربله يقولون
ةثييم استوى, خلق ةثم خلق فطرة, لنه الله سبحان شف ؟

عليييه, تدل الفطرة إذا عامي؛ ؟ له هو لمن وقبل استولى
عيين تكلييم الجييويني المعييالي أبييا : إن يقولييون المهييم

كيكللن ولللم كللبان تعللبالى الللله  " إنوقييال: السييتواء
" علزيلله كللبان مللبا على الن وهو مخلوق ول عرش

عليييه, يعنييي كان ما على الن فهو عرش ول كان صار إذا
شيييخ : يا الهمداني العلء أبو له العرش, فقال على ليس
عيين أخبرنييا ي آخر بحثا نبحث يعني ي العرش ذكر من دعنا
قلبييه من وجد إل الله : يا قط عارف قال ما الفطرة هذه

اللييه, يقييول: يييا إنسييان العلييو. صييح, كييل بطلب ضرورة
قلبييه يروح ؟ فوق أو يسار أو يمين قلبه يروح اسأله: أين

حيرنييي الهمييداني رأسه: حيرني على يلطم فوق, فجعل
فطرييية, كييل مسألة هذه يجيب. لن أن الهمداني,  عجز



اللييه عليو علييى اجتيالته الشياطين أن لول مفطور إنسان
شيء.  كل فوق بذاته تعالى

والسينة الكتيياب عليييه دل وتعيالى سييبحانه الليه علو فإذا
والفطرة.  والعقل والجماع
الله : أن المسألة هذه في الثاني القول أو الثانية الطائفة

قييال: فييي ؟ يوصييف إطلقا, بماذا بالعلو يوصف ل تعالى
أكينمبا معكم (( وهو:  تعالى بقوله شبهوا مكان, ةثم كل

كنتييم مكييان أي مكان, أي: في ظرف هذه ) أينما) كنتم
إذا مكييان, طيييب كييل فييي معك : الله معكم, قالوا فالله
المسييجد, واحييد فييي ؟ الله يكون فأين المسجد في كنت

ي هييذا زعمييه علييى ؟ الله يكون أين المرحاض في غيري
المرحاض, في يكون أن ي فليرجع وإل هذا يقول أن يلزمه

فييي اللييه ؟ السييوق فييي اةثنين, وواحييد ؟ الن إله من كم
فييي الله ؟ الطيارة في ةثلةثة, وواحد ؟ كم السوق, صاروا

 ؟ عاقل يقوله هذا الطيارة, هل
أن يليييق ل بمييا اللييه : وصييف القييول: أول هييذا ميين يلز م
القييذرة والميياكن والحمامييات المراحيييض في الله يكون

والسافلة.  والعالية
اللييه, إن تعييدد وإما الله تجزئ أمرين: إما أحد ةثانيا: يلز م

قلييوبهم, ميياذا منها تتقطع صيحة بهم صحنا قالوا: بالتعدد
ن أعظيم وصيرتم كفرتيم ؟ لهم نقول اليذين النصيارى م

: مليييين تقولييون ةثلةثيية, وأنتييم ةثييالث اللييه : إن قييالوا
قييولكم, إذا أبطلتييم الن : يتجزأ, قلنا قالوا وإن المليين؛

صييار ما فلن مع وجزء فلن مع منه جزء وكان يتجزأ كان
: جييزء يقييل  ولم)) معكم (( وهو:  يقول وهو فلن مع
ل واللييه للييه. وهييذا والحمييد خذلتم الن معكم, فأنتم منه



يييؤمن إنسييانا أظيين عليييه, ل تثبييت بالله مؤمن قد م أظن
كييل فييي بذاته الله : بأن القول على قدمه تثبت حقا بالله

أبدا.  مكان
)) معكللم (( وهو:  قوله من به وشبهوا به لبسوا ما أما

نفييس فييي يكييون أن المعييية ميين يلييز م : ل نقييول فإننييا
معنللبا " القمرلغتهييا:  فييي تقييول العرب المكان, ولهذا

: معنييا, العييرب يقولييون  وهييم" السللمباء في ومكبانه
هييو كييان ولييو عصييمته في يعني زوجها مع : المرأة تقول

المغييرب, القائييد أقصييى فييي وهييي المشييرق أقصى في
: اذهبييوا ويقييول الميييدان فييي معركيية إلييى جنييده يييوجه
مكييانه, فالمعييية فييي وهييو معكييم وأنييا الله باسم واغزوا

فييي ول المكييان فييي ل الختلط تستلز م ل واسع مدلولها
بيذاته بيأنه بطييل, القييول القول هذا لله الحمد الذات, إذا

باطل.  هذا مكان كل في
معييك أنييه الله تصف : ل يقول ؟ هو ما الثالث القول بقينا

ول مبيياين ول منفصييل ول متصل ول تحت ول فوق أنه ول
ول يسييار ول يمييين ول نزول ول بعلو الله تصف محايد, ل

قييال عييد م, ولهييذا ؟ يكييون مباين, أييين ول بالخلق متصل
أدق وجييدنا مييا العييد م صييفوا لنا قيل : لو العلم أهل بعض

محمييد المييير إلى فورة بابن جيء ولما الوصف؛ هذا من
وقييال إليه جيء البطال من وهو الله رحمه سبكتكين بن
بييداخل ليييس وجييل عييز : الييرب قييال ربييك لنييا : صف له

ول متصييل ول يسييار ول يمييين ول العييالم خارج ول العالم
تصف أن أردت ولو بالعد م؛ ربك : وصفت له قال منفصل

رحمييه الوصييف. وصييدق هذا من أحسن وجدت ما العد م
معدو م.  موجود غير ؟ الزعم هذا على الله الله, أين



السييل م مليية على وإياكم يميتنا أن الله نسأل لله فالحمد
يرتيياب ل الييذي عليهييم, القييول اللييه أنعييم الذين وطريق

ميين إل بسواه إنسان يؤمن أن يمكن ول صحته في عاقل
بييذاته عييال وتعييالى سبحانه الله أن هو الشياطين اجتالته

واليييو م بالله مؤمن قد م تستقر أن يمكن ول بصفاته عال
. القول هذا على إل الخر

 ؟... أن ترى فهل الصفات يؤول هذا : الرجلالطالب
الييذين النيياس بعييض رأيييت عظيم, أنا غلط هذا : لالشيخ

ميين يظنييه إنسييان رأى إذا ي العلم ليس ي الدراية تنقصهم
عليكييم, كيييف يسييلم: السييل م مييا أول العلييو منكييري

عليييه اللييه صييلى الرسييول كيف, هل ؟ الله أصبحت, أين
أبييدا, الغلييط ميين الله, هييذا : أين بقوله الناس يبدأ وسلم
البيياب, هييو فتييح إذا إل أيضييا تناقشه القول, ول له ابسط
فتح إذا إل تناقشه السلمة, ل السل م في والصل مسلم
نفسييه وهييو متسعا صدره المسألة في رأيت إذا أو الباب

والحكميية الييدعوة ابدأه, فإحسييان منك, فحينئذ يستطعم
مييا والسييل م الصلة عليه مهم, فالرسول أمر الدعوة في
يقتضيييه لسييبب  إل) ؟ الللله ( أكيلن:  الجارييية لهذه قال

رأى أنييه شييهد الييذي المييرأة, والعرابييي لهييذه بالنسييبة
إل إللله ل أن ( أتشهد:  لييه قييال ؟ لييه قال ماذا الهلل
؟ اللييه : أييين له قال  ما) الله رسول محمد وأن الله

الحكميية اللييه أعطيياه وسييلم عليه الله صلى الله ورسول
. حاله تقتضه بما إنسان كل يخطاب
ن هم هل الشاعرة إلى : بالنسبة الطالب السينة أهيل م

؟ تقسيمين لهم أو والجماعة



والجماعيية السنة أهل هم من أول فيك الله : بارك الشيخ
وأخذوا السنة على اجتمعوا الذين والجماعة السنة أهل ؟

فييي والجماعيية السيينة أهييل ميين يكييون قد بها, والنسان
كفيير خصييال فيييه يكييون النسان أن آخر, كما دون شيء

وبدعيية, فالشييعرية سنة فيه يكون إيمان, كذلك وخصال
السيينة أهييل مييذهب علييى ليييس المييذهب بييذلك وأعنييى

الشييياء ميين كييثير فييي إييياهم والجماعيية, لمخييالفتهم
باليو م اليمان ومسألة الصفات كمسألة المهمة الصولية

العبييد وأعمال اليمان كثيرة, ومسألة مخالفات فيه الخر
وإخلصييه صييدقه نعييرف النيياس من رجل ذلك, لكن وغير
أقييوال ميين قييول إلييى عنه, ذهييب ومدافعته الله دين في

أهييل ميين هييو نقييول أشييعري, بييل إنييه نقييول ل الشعرية
في الشعرية مقالة في قال نقول والجماعة, لكن السنة

سيينة إلييى انقسموا الن المسلمون نقول وكذا, أيضا كذا
فهييو الرافضيية عييدا ميين كل التقسيم هذا فباعتبار وشيعة

. اعتبارات لها التقسيم, فالمسألة بهذا سني
أةثبتييوا الصييحابة أن بدليل ائتني يقولون : يسألونناالطالب

لهييم: أيضييا نقول السؤال بهذا نسألهم بذاته, أل الله علو
؟. هذا أمكروا الصحابة أن يثبت بدليل ائتونا أنتم

ةثبييوتي, دليل نريد نحن الصل, لكن هو : بلى, هذا الشيخ
علييى دليييل هييات يحتاج, نقول ل فهذا السلبي الدليل أما

قلنا: قليل قبل إليه أشرنا قلت, وقد ما إلى حرفوها أنهم
ليييس اللييه قييالوا: إن أنهييم واحييد حييرف عنهم يرد لم إنه

.  خارجه, نعم ول العالم داخل ل أو بالسماء
؟  بحد...:  الطالب



ميين ذلييك أشييبه ومييا جسييم وكلميية حييد : كلميية الشيييخ
أهيل إليزا م التعطيل أهل بها يريد التي المبتدعة العبارات

أول ؟ نسييأل بييالله, فالحييد يليييق ل بمييا والجماعيية السنة
فلتكن نفيا ول إةثباتا ل والسنة الكتاب في ترد لم حد كلمة

محييدود اللييه أن أردت إن المعنييى حيييث جانبا, ةثانيا: ميين
شييييء وحيييده هيييو الخلئيييق عييين منحييياز أنيييه بمعنيييى

محدود أنه أردت صحيح, إن فهذا آخر شيء والمخلوقات
باطييل, ول فهييذا بييه أحيياط المخلوقات من شيئا أن يعني
أنكيير العلميياء بعض أن حد, حتى بغير ول بحد نقول يحتاج

بييذاته, قييال: ل العييرش علييى : اسييتوى القائييل يقول أن
على : استوى قال : بذاته, إذا نقول نحتاج بذاته, ل تقول

بعييض بييذاته, لكيين نقول حاجة ما نفسه هو يعني العرش
: ينييزل يقييول للبدعة دفعا بذاته كلمة إلى اضطر السلف

أضيياف الله  لن... ؟ بذاته بذاته, نحتاج الدنيا السماء إلى
نحتيياج  مييا) الللدنزيبا السمباء إلى ( كينزل لنفسه الفعل

ينييزل, الييذي هييو أن ينزل كلمة من نقول: بذاته, معروف
الييذين المبتدعيية علييى يقولوا: بذاته, ردا أن احتاجوا لكن
بييذاته, وكلميية أمييره أمييره, فقييابلوا أي الله : ينزل قالوا
ة دل صيحيحة, والتعيبير بذاته باطلية, أميره عليهيا, وكلم

بأشييياء يعييبرون أحيانييا اللييه رحمهييم السييلف أن انتبهييوا
كييان الحييق, وإن تخالف ل لكنها بها التعبير إلى يضطرون

هييل الصييحابة تركوهييا, لكيين الصييحابة لن تركهييا الولييى
ا ؟ البيدع هيذه عنيدهم ظهرت ول ظهيرت, ولهيذا م : يق

) ( السمباء إلى )) ( كينزل العرش على (( استوى
لييم : بذاته, لنييه يقولون  ول) العبباد بزين للفصل كيأت



مييا أو أمييره ينزل أو أمره يأتي يقول: إنه من عندهم يكن
ذلك.  أشبه


